
RESTAURANDO 
A COMUNHÃO

II Coríntios 5.18



“Deus restaurou o 
nosso relacionamento 
consigo por meio de 
Cristo e nos deu o 
ministério da 
reconciliação
(restauração de 
relacionamentos)” 

II Coríntios 5:18



“Se vocês receberam 
algo bom por seguir a Cristo; 
se o amor dele fez alguma 
diferença na vida de vocês; 
se estar numa comunidade 
do Espírito significa algo 
para vocês; se vocês têm 
um coração; se vocês se 
importam uns com os outros —
façam-me um favor:

Filipenses 2.1-4



“concordem um 
com o outro, amem
um ao outro, sejam 
amigos de verdade. 
Não joguem sujo; 
não bajulem ninguém 
só para conseguir 
o que desejam. 

Filipenses 2.1-4



“Ponham o interesse 
próprio de lado e ajudem 
os outros em sua jornada. 
Não fiquem obcecados 
em tirar vantagem. 
Esqueçam-se de vocês 
o suficiente para estender 
a mão e ajudar”

Filipenses 2.1-4



“Pessoas perfeitas 
não precisam 

entrar. Este é um 
lugar somente para 

os que admitem 
que são pecadores, 
precisam da graça 
e querem crescer” “Pessoas perfeitas 

não precisam 
entrar. Este é um 

lugar somente para 
os que admitem que 

são pecadores, 
precisam da graça 
e querem crescer”



“Vocês foram unidos na paz 
por meio do Espírito. 

Portanto façam todo o esforço
para continuar dessa maneira”

Efésios 4.3



“Acima de tudo, deixem que o amor 
dirija a vida de vocês, porque assim 
toda a igreja permanecerá unida 
em perfeita harmonia” (Cl 3:14).”

Colossenses 3.14



Como
RESTAURAR

Um
RELACIONAMENTO



1
Fale com 

Deus antes 
de falar com 

a pessoa



“Sonda-me, ó Deus, 
e conhece o meu 

coração; prova-me, 
e conhece os meus 

pensamentos. 
E vê se há em mim 

algum caminho mau, e 
guia-me pelo caminho 

eterno” 

(Sl 139:23-24).

1
Fale com 

Deus antes 
de falar com 

a pessoa



2
Tome 

sempre 
a iniciativa



“Se o seu irmão pecar 
contra você, vá e, 

a sós com ele, 
mostre-lhe o erro. 

Se ele o ouvir, 
você ganhou 
seu irmão” 

(Mt 18:15)

2
Tome 

sempre 
a iniciativa



“Irai-vos, e não 
pequeis; 

não se ponha o sol 
sobre a vossa ira. 

Não deis lugar 
ao diabo” 
(Ef 4:26-27).

2
Tome 

sempre 
a iniciativa



“Guardar 
ressentimentos 

é como tomar veneno 
e esperar que a outra 

pessoa morra” 

William Shakespeare.

2
Tome 

sempre 
a iniciativa



“Se, pois, ao trazeres ao 
altar a tua oferta e ali 

te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa perante 
o altar a tua oferta, vai 
primeiro reconciliar-te

com teu irmão, e, 
então, voltando, 

entregue a tua oferta” 

(Mt 5:23-24)

2
Tome 

sempre 
a iniciativa



3
Leve em conta o 

sentimento do outro



“Que ninguém procure somente 
os seus próprios interesses, 

mas também os dos outros” (Fl 2:4)

3
Leve em conta o 

sentimento do outro



4
Confesse sua parte 

no conflito



“Tire primeiro a viga do seu olho, 
e então você verá claramente para 
tirar o cisco do olho do seu irmão” 

(Mt 7:5)

4
Confesse sua parte 

no conflito



“Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe 
de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; 
porque, fazendo isto, amontoarás brasas 

de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer 
do mal, mas vence o mal com o bem” (Rm 12:20-21).

4
Confesse sua parte 

no conflito



“Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; 
se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, 
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça 

dele, e o Senhor recompensará você” (Pv 25:21-22)

4
Confesse sua parte 

no conflito



5
Invista contra 
o problema 
e não contra 

a pessoa



“Longe de vós toda 
amargura, e cólera, 

e ira, e gritaria, 
e blasfêmias, 
e bem assim 
toda malícia” 

(Ef 4:31)

5
Invista contra 
o problema 
e não contra 

a pessoa



“A resposta 
branda 

desvia o furor, 
mas a palavra 

dura suscita a ira” 

(Pv 15:1)

5
Invista contra 
o problema 
e não contra 

a pessoa



6
Coopere tanto 

quanto possível



“Você é bem-aventurado quando mostra 
às pessoas como cooperarem em vez de 

competirem e brigarem. É então que você 
descobre quem realmente é e o seu lugar 

na família de Deus” (paráfrase Mt 5:9)

6
Coopere tanto quanto possível



7
Dê ênfase na 
reconciliação 

e não na 
solução



“Façam todo 
possível para 
viver em paz 
com todas 
as pessoas” 

(Rm 12:18)

7
Dê ênfase na 
reconciliação 

e não na 
solução



“Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer 
libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa 
que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal 
para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? 
Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão 
procurando amor e um lugar ao qual pertencer. 

A verdade é que todo o mundo precisa e quer ser amado e, 
quando as pessoas acham uma igreja onde os membros 

verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas 
vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam 

trancadas”
Livro "Uma vida Com Propósitos" (Rick Warren)

CONCLUSÃO


